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Övriga deltagare:
Jan Eriksson, kommunchef
Olof Borgmalm, nämndsekreterare
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 108-109
Eva Skoglund, ej tjänstgörande ersättare
Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare
Ulf Sjölinder, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Leif Appelgren, ej tjänstgörande ersättare
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Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

S
S
S
Fp
Fp
Fpo
Fpo
M
Obe
M
C
C
Mp

o Alexander Hutter
o Lotta Husberg
o Kerstin Gadde
o Veronica Almroth
o Claes Nordevik
o Michael Relfsson
o Els-Marie Ragnar
o Ingrid Cassel
o Lars-Åke Gustavsson
o Anders Hygrell
o Bengt Johansson
o Johan Stein
o Sven Olsson

S
S
S
S
Fp
Fpo
Fp
Obe
M
Obe
Op
V
Mp

e Anne-Marie Petersson
e Bertil Olsson
e Eva Skoglund
e Elsie-Marie Östling
e Ulf Sjölinder
e Anders Wingård
e Tomas Nyberg
e Bo Andersson
e Lisbeth Arff
e Leif Appelgren
e Keith Johansson
e Anders Tenghede
e Kristina Svensson
Summa
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X
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:319
§ 86
Investering - Utbyggnad av va och fjärrvärme till Morlanda-Slätthult 2:72
Ett exploateringsavtal har upprättas och undertecknats mellan Orust kommun och
exploatören av fastigheten Morlanda-Slätthult 2:72. Avtalet innebär att exploatören
kommer att utveckla området med tio bostadsfastigheter för helårsboende.
Under punkt 4, 5 och 7 i exploateringsavtalet anges att Orust kommun upphandlar
och bekostar projektör för vatten och avlopp (va), dagvatten och fjärrvärme samt att
Orust kommun bygger ut och bekostar fjärrvärme och va i planområdet. Kommunen
bygger ut anläggningar för fjärrvärme, vatten och avlopp inom planområdet fram till
respektive tomtgräns. Även dagvattenanläggningarna inom planområdet (exklusive
dagvattendiken) byggs ut av kommunen. Kommunen utreder vidare hur
dagvattenavledningen utanför planområdet, från Hantverkaregatan ned till
Ellösfjorden kan förbättras och kommunen kommer också att ta ansvar för den
dagvattenavledningen.
Utbyggnaden för ledningsdragning av fjärrvärme är beräknad till 875 tkr och
utbyggnad av va-ledningsnätet inklusive dagvatten från Hantverkaregatan ner till
Ellösfjorden är beräknad till 1 500 tkr. Investeringsutgifterna finns inte med i
beslutad investeringsbudget för 2014 men bedöms kunna inrymmas inom den totalt
budgeterade investeringsramen eftersom t.ex. investeringsprojektetet Överföringsledning Henån-Slussen föresenas på grund av prövning i förvaltningsrätten.
Investeringskostnaden för va och fjärrvärme bedöms sammantaget motsvara intäkter
från anslutningsavgifterna.
Beslutsunderlag:
Exploateringsavtal undertecknat 2014-01-14
Kommunfullmäktige 2013-06-27, § 108, antagande av detaljplan
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna investering med 875 tkr för utbyggnad av fjärrvärme, och
att godkänna investering med 1 500 tkr för utbyggnad av vatten och avlopp, och
att investeringarna på sammanlagt 2 375 tkr ska tas inom befintlig och beslutad
investeringsram, beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-14 § 186, samt
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att samtliga kostnader sammanhängande med investeringarna bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investering med 875 tkr för utbyggnad av fjärrvärme, och
att godkänna investering med 1 500 tkr för utbyggnad av vatten och avlopp, och
att investeringarna på sammanlagt 2 375 tkr ska tas inom befintlig och beslutad
investeringsram, beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-14 § 186, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringarna bekostas av det
förslagsställande förvaltningsområdet.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1919
§ 87
Motion om möjlighet att delbetala vid köp av industritomt
Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion inkommen 2013-10-24
kommunfullmäktige besluta att köpare av industritomt ska ha möjlighet att delbetala
köpet under 10 års tid.
Syftet med förslaget är att underlätta för företag att etablera sig i Orust kommun,
med förhoppning till ett bättre företagsklimat och möjlighet till fler arbetstillfällen i
kommunen.
Ett alternativ vid köp av industritomt är att köparen kan delbetala tomten och
köpebrev upprättas när allt är betalt. Vid sådan delbetalning kan dock köparen inte få
full lagfart utan får endast en vilande lagfart i avvaktan på köpebrevet. Detta i sin tur
innebär att köparen inte kan få ut pantbrev och belåna dessa.
Ett annat alternativ, med delbetalning vid tomtköp, kan vara att upprätta ett
skuldbrev (säljarrevers) och ta inteckningar som säkerhet för ”lånet”. Här agerar
kommunen på samma sätt som sparbanker och ränta kan tas ut efter
överenskommelse i skuldbrevet.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till skrivelse 2014-02-19 avslå motionen.
________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2013:1884
§ 88
Motion om fast förbindelse till Orust vid Svanesund
Claes Nordevik, Folkpartiet liberalerna föreslår i motion 2013-10-15
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en fast
förbindelse vid Svanesund, enligt i motionen given strategi alternativt att aktualisera
den gamla infrastrukturgruppen som fanns åren 2007-2008. Utskottet för
samhällsutveckling har fått ärendet för yttrande.
Frågan om en fast förbindelse mellan Svanesund och fastlandet är sannolikt den
enskilt viktigaste frågan för utvecklingen av boende och näringsliv i Orust kommun.
Svanesundsområdet är attraktivt ur boendesynpunkt och här finns långtgående
planer på såväl kommunal som privat utbyggnad. Sammantaget finns på Orust idag,
enbart i nu pågående planer, ca 700 nya bostäder.
Brofrågan är samtidigt också en angelägenhet för grannkommunerna Tjörn och
Stenungsund då trafikproblem uppstår p.g.a. Tjörnbroarnas trafikbelastning. För att
utreda frågan behövs en samhällsekonomisk analys (förstudie) göras. En sådan
förstudie bedöms kosta ca 200-250 tkr.
En kort framskrivning har gjorts till kommunalförbundet Fyrbodal och dess
beredning för infrastrukturfrågor. Ärendet hanterades av beredningen 2014-01-24
och gav positiv genklang. Kommunalförbundets stöd ger möjlighet för att gå vidare
med en ansökan till Västra Götalandsregionen om förstudiemedel.
Kontakter har tagits med grannkommunerna Stenungsund och Tjörn. Tjörns
kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 om ett gemensamt uttalande enligt
följande: ”På vår grannkommun Orust har det lämnats in en motion med anledning
av möjligheten att bygga fast förbindelse mellan östra Orust och Stenungsunds
kommun. De söker bl.a. i sin motion stöd från Tjörn. Vi undertecknande partier vill
med detta uttalande bifoga till protokollet att vi till fullo stöder deras ansträngningar
om tillkomsten av fast förbindelse mellan ovan beskrivna platser. Tillkomst av
densamma skulle även avlasta problematiken på Tjörnbroarna som är av stort
intresse även för vår kommun”.
I Stenungsunds kommun är ärendet under politisk behandling och ett positivt svar
väntas även där.
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning om att brofrågan
mellan Kolhättan och Svanesund bör utredas vidare och föreslår att en professionell
förstudie genomförs med fokus på cost-benefit-analys (inkl. miljöpåverkan) och
finansieringsmöjligheter (lokalt, regionalt, avgifter etc.).
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24

Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att ansöka om finansiellt stöd om 250
tkr hos Västra Götalandsregionen för genomförande av en samhällsekonomisk
analys, samt
att genomföra upphandling på förstudie med fokus på cost-benefit-analys (inkl.
miljöpåverkan) och finansieringsmöjligheter (lokalt, regionalt, avgifter etc.).
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att därmed anse motionen besvarad.
_________
Johan Stein (C) yrkar bifall till utskottets förslag.
Claes Nordevik (FP) yrkar bifall till utskottets förslag med följande tillägg i första attsatsen; för fast förbindelse till Orust vid Svanesund (Djurnäsudde-Hällesdala) med
beaktande av Trafikverkets möjlighet att ta upp lån i Riksgäldskontoret för
broinvesteringar som ersätter färjor.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till utskottet för samhällsutveckling att ansöka om finansiellt stöd om 250
tkr hos Västra Götalandsregionen för genomförande av en samhällsekonomisk
analys för fast förbindelse till Orust vid Svanesund (Djurnäsudde-Hällesdala) med
beaktande av Trafikverkets möjlighet att ta upp lån i Riksgäldskontoret för
broinvesteringar som ersätter färjor, samt
att genomföra upphandling på förstudie med fokus på cost-benefit-analys (inkl.
miljöpåverkan) och finansieringsmöjligheter (lokalt, regionalt, avgifter etc.).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att därmed anse motionen besvarad.
__________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2013:1764
§ 89
Motion om bristande underhåll Saras hus
Jörgen Nielsen, Socialdemokraterna, har lämnat motion 2013-09-24 om bristande
underhåll av Saras hus.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 153 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Det bristande underhållet av Saras hus har uppmärksammats av såväl politiker som
av allmänheten.
Varje år budgeteras för skötsel, underhåll och drift av kommunens fastigheter.
En del år är kostnaden för driften högre, kan till exempel bero på kall väderlek, och
då kan det bli mindre över till underhåll. Det kan även vara så att det uppstår akuta
fel som måste prioriteras. Detta sammantaget gör att det inte alltid finns lika mycket
över till underhåll.
Under 2014 har planerats yttre renovering och målning av Saras hus.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till förvaltningsområde samhällsutvecklings yttrande, 2014-02-17,
anse motionen besvarad.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
________
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:407
§ 90
Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för överförmyndarfrågor
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan tidigare ett samarbete om en
gemensam organisation för överförmyndarnämndernas/överförmyndarens
verksamhet. Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en
organisation som långsiktligt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta
lagkrav på överförmyndarnämndernas/över-förmyndarens verksamhet.
Fördelarna med en gemensam överförmyndarnämnd är ökad rättsäkerhet, minskad
sårbarhet, bättre kontinuitet och snabbare beslut. Det innebär också ett mer rationellt
arbetssätt som bidrar till kostnadseffektivitet.
Överförmyndarverksamheten har idag en gemensam administrativ organisation
placerad i Stenungsunds kommun. Samarbetet har pågått sedan ett antal år tillbaka
och förvaltningen ser nu möjligheter att utvecklat samarbetet. Förvaltningen har tagit
del av hur andra kommuner som samverkar även ser stora fördelar med en
gemensam nämnd. När samverkan sker genom en gemensam nämnd så ökar
ärendemängden och därmed även variationen på ärendena vilket medför att
ledamöterna i nämnden har lättare att hålla sig ajour med gällande rätt och
utvecklingen på området. Även administrativt finns det fördelar med en gemensam
nämnd då handläggningen i respektive kommun kommer att minska. En ytterligare
fördel är att handläggarna får möjlighet att lägga mer tid på handläggningen av
ärendena istället för att resa mellan kommunerna.
Som underlag i ärendet finns:
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2014-03-17.
Förslag till Samarbetsavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för
överförmyndarverksamhet i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner,
daterat 2014-01-09.
Förslag till Reglemente för överförmyndarnämnden Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsunds, daterad 2014-01-09.
Överförmyndarnämndens beslut 2014-03-19 § 10.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, bilda en
gemensam överförmyndarnämnd för överförmyndarfrågor med Lilla Edet,
Stenungsund och Tjörns kommuner med Stenungsunds kommun som värdkommun
från och med 1 januari 2015, och
att anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden, och
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att anta förslag till nytt samarbetsavtal, samt
att Orust kommuns överförmyndarnämnd avvecklas den 31 december 2014.
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

Kommunstyrelsen

2014-03-28

Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:324
§ 91
Redovisning av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen under 2013
Enligt Kommunallagen (KL) kap 5 § 25 får kommunfullmäktige överlåta till styrelsen
eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
Enligt KL kap. 6 § 27 a ska nämnd som handlägger medborgarförslag minst en gång
om året informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.
Nedanstående medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för beredning och beslut samt beslutats av kommunstyrelsen
under 2013.
Ärende
Diarienummer
Beslutsdatum och
paragraf
Medborgarförslag
om upphandling av
ägg från frigående
höns
KS/2012:2718
2013-03-06 § 59
Medborgarförslag
om hjälp med
karbad
KS/2012:34
2013-05-15 § 141
Medborgarförslag
om att inte använda
”partnerings”
upphandlingar
KS/2013:241
2013-06-12 § 175
Medborgarförslag
om att att uppmana
NCC att i ett allmänt
möte informera
Orust
kommuninvånare
om Henåns skola

Beslut

att kommunen ska göra en särskild upphandling av ägg från
frigående höns vid nästkommande livsmedelsupphandling.

att hänvisa frågan till kommunens folkhälsoråd att utreda om
tjänsten kan tillhandahållas för kommunens seniorer då det
inte är möjligt att göra kommunens särskilda boenden till
offentliga miljöer genom att kommunen rättar karbad i
fastigheterna, samt
att därmed anse medborgarförslaget vara besvarat.
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse,
daterad 2013-05-15.

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse
daterad 2013-05-15.

Orust kommun
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Kommunstyrelsen
KS/2013:329
2013-06-12 § 176
Medborgarförslag
om pendel- och
husbilsparkering i
Svanesund
KS/2013:608
2013-09-11 § 248
Medborgarförslag
om redovisning av
kommunens
skuldsättning och
borgensåtaganden
KS/2013:606
2013-09-11 § 251
Medborgarförslag
om busshållplatsers
utformning och
placering
KS/2012:2626
2013-10-30 § 308

2014-03-28

att med hänvisning till skrivelse daterad 2013-08-08 anse
medborgarförslaget besvarat.

att med hänvisning dels till skrivelse daterad 2013-06-25, dels
till kommunens årsredovisning som behandlas av
kommunfullmäktige i juni och som finns tillgänglig på
kommunens hemsida, anse medborgarförslaget besvarat.

att ge förvaltningsområde lärande och förvaltningsområde
samhällsutveckling i uppdrag att gemensamt återrapportera
till kommunstyrelsen om hur arbetet sker med säkerställande
av hållplatser, och att med hänvisning till informationen som
gavs vid utskottet för samhällsutvecklings sammanträde den
20 mars 2013, anse medborgarförslaget vara besvarat, samt
att ge förvaltningsområde lärande i uppdrag att i arbetet med
säkerställande av hållplatser även ta med övergångsställen i
inventering av lämpliga ställen att använda eventuella
blinkljusen på.

Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-02-26.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av medborgarförslag beslutade av kommunstyrelsen under
2013 till handlingarna.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:322
§ 92
Redovisning av motioner som ännu inte besvarats
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 28 att kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde skall redovisa de motioner vars
beredning ej kunnat slutföras.
Inlämnad/
Ärende
Diarienummer

Remitterad till/status

2012-03-22/
2012:1068

Motion om införande av kulturskola
på Orust

2012-05-16/
2012:1687

Motion om inrättande av
utomhusgym för seniorer

2012-06-28/
2012:1914
2013-02-05/
2013:364
2013-05-13/
2013:890

Motion om att digitalisera
handlingar till utskott och nämnder
Motion om utökning av
pendelparkeringar i Varekil och
Henån
Motion om ändring i den politiska
organisationen

Återremiss KS 2013-04-10 § 92 till
KSUS/Under utredning,
förvaltningsområdeschef
Återremiss KF 2013-06-27 § 117 till
KSUS/Under utredning,
förvaltningsområdeschef
Under utredning på Medborgarservice

2013-05-27/
2013:981
2013-09-24/
2013:1764
2013-10-24/
2013:1919

Motion om fördelning av resurserna
för oppositionsrådet
Motion om bristande underhåll av
Saras hus
Motion om möjlighet att delbetala
vid köp av industritomt

Remiss KANCH/Under utredning,
förväntas komma till KF i maj
Remiss KSUS/Behandlades KSUS
2014-03-05
Remiss KSUS/ Behandlades KSUS
2014-03-05

2013-10-18/
2013:1884
2013-10-24/
2013:1921

Motion om fast förbindelse till
Orust vid Svanesund
Motion om möjliggörande av
intraprenad i den kommunala
verksamheten
Motion om att öka möjligheter till
anställning för personer med
funktionsnedsättning inom den
kommunala organisationen i Orust
kommun
Motion om åtgärdande av

Remiss KSUS/ Behandlades KSUS
2014-03-05
Remiss KC/Under utredning

2013-10-30/
2013:1952

2013-11-12/

Remiss till KSUS/Under utredning, ny
trafikhandläggare
Remiss KANCH/Under utredning,
förväntas komma till KF i maj

Remiss Personalenheten/Under
utredning

Remiss KSUS/Under utredning, ny

Orust kommun
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2013:1987
2013-12-12/
2013:2097
2014-02-04/
2014:239
2014-02-13/
2014:249
2014-02-13/
2014:222

2014-03-28
trafiksituationen vid Färjevägen i
Svanesund
Motion om förbättrad miljöeffekt
för kommunens avfallshantering
Motion om ny organisation för
samarbete mellan kommun och
företagare
Motion om trafiksäkerheten på
Färjevägen i Svanesund
Motion om inrättande av
kulturutskott

trafikhandläggare
Remiss KSUS/Under utredning, chef
affärsdrivande
Remiss Näringslivsutvecklare/Under
utredning
Remiss KSUS/Under utredning, ny
trafikhandläggare
Remiss KSUS/Under utredning

Förkortningar:
KF: kommunfullmäktige
KS: kommunstyrelsen
KSUS: kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling
KSUO: kommunstyrelsens utskott för omsorg
KSUL: kommunstyrelsens utskott för lärande
KC: kommunchefen
KANCH: kanslichefen
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-03-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av motioner som ännu inte besvarats till handlingarna.
__________

Orust kommun
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2014:321
§ 93
Redovisning av medborgarförslag som ännu inte besvarats
Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar i § 37 att kommunstyrelsen skall
informera kommunfullmäktige om de ärenden (medborgarförslag) som inte avgjorts
inom ett år från det att ärendet väcktes i fullmäktige.
Inlämnad/
Ärende
Diarienummer

Remitterad till/status

2013-04-16/
2013:715

Remiss KC/
Behandlas KSAU 2014-03-12

2013-04-12/
2013:702
2013-04-12/
2013:701
2013-04-12/
2013:703
2013-08-01/
2013:1313
2013-10-10/
2013:1859

Medborgarförslag om översyn av
kommunens organisation samt
arbetsformer
Medborgarförslag om ekonomisk
redovisning av Tuvesvikområdet
Medborgarförslag – redovisning av
exploateringen av Hällevik
Medborgarförslag om
genomförande av en framtidsenkät
inom samtliga skolors högstadier
Medborgarförslag om strategi för
infrastruktur på Orust
Medborgarförslag om arrangerande
av informationsmöten om
internetdroger och kostillskott med
mera på Orust kommuns skolor

Remiss KSUS/Under utredning,
förvaltningsområdeschef
Remiss KSUS/ Under utredning,
förvaltningsområdeschef
Remiss Framtidsgruppen
Remiss KSUS/ Under utredning,
förvaltningsområdeschef
Remiss KSUL/Behandlades KSUL
2014-03-10

Förkortningar:
KSUO: kommunstyrelsens utskott för omsorg
KSUS: kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling
KSUL: kommunstyrelsens utskott för lärande
KC: kommunchefen
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-03-11.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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att lägga redovisningen av medborgarförslag som ännu inte besvarats till
handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förslagsställaren
Förvaltningsområde lärande
KS/2013:1859
§ 94
Medborgarförslag om arrangerande av informationsmöten om Internetdroger
och kosttillskott med mera på Orust kommuns skolor
Tor-Anders Arby föreslår i medborgarförslag inkommet 2013-10-10, att Orust
kommuns skolor arrangerar informationsmöten om Internetdroger och kost- tillskott
m.m., förslagsvis för åk 9 på högstadiet.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24, § 168, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut. Utskottet för lärande bereds möjlighet att yttra sig i
ärendet och lämna förslag till beslut.
I medborgarförslaget anges att Stenungsunds gymnasieskola erbjuder informationsmöten om internetdroger och kosttillskott. Förslaget är att erbjuda motsvarande
föreläsningar för kommunens niondeklassare och deras föräldrar.
Aili Larsson, kommunens drogförebyggare, bedriver idag ett omfattande drogförebyggande arbete.
Aili Larsson, kommunens drogförebyggare, informerade vid utskottet för lärandes
sammanträde 2013-12-16, § 139, om det arbete som pågår i ärendet samt redovisa
vilka insatser i form av riktat arbete som idag genomförs och vad som kan utvecklas.
Ett samarbete har, tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Kungälv,
inletts under hösten med samtliga gymmen på Orust och Folkhälsorådet gällande
projektet ”Ren idrott/Ren träning”. Projektet bedrivs i samarbete med Sportfront,
vars uppgift under hösten har varit att utbilda informatörer i konsekvenserna
gällande användandet av till exempel Internetdroger, narkotika, anabola steroider,
kosttillskott m m. Även anorexi, sjuklig träning och sexuella övergrepp ingår i
utbildningen.
Information ges vid skolorna, främst Ängås skola och årskurs 7, om alkohol och
tobak. Information ges även vid skolorna om energidryckers innehåll, bland annat då
sockerhalten och hur kroppen hanterar detta.
Diskussion fördes i ärendet; bland annat hur grundskolorna och gymnasiet arbetar
med frågan och information till föräldrar via till exempel Folkhälsorådet.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Utskottet för lärande beslutade 2013-12-16, § 139, att återuppta ärendet vid utskottet
för lärandes sammanträde i februari 2014 för en mer omfattande redogörelse av hur
arbetet bedrivs i kommunens skolor för att besvara medborgarförslaget.
_________
Rektor Pär Allvin och gymnasiechef Susanne Strömfors ger information om hur
arbetet med information om Internetdroger och kosttillskott bedrivs i kommunens
skolor för eleverna i de högre åldrarna.
Förutom kommunens ANDT-samordnares förebyggande arbete sker ett aktivt
arbete gällande problematiken kring alkohol och droger på många olika sätt under
skoltid: bland annat i undervisningen i ämnena biologi, kemi, fysik, idrott och
livskunskap, i samarbete med olika myndigheter som till exempel Polisen och via ett
mycket bra samarbete med personalen vid skolornas elevhälsoteam etc.
Gymnasiechef Susanne Strömfors informerar om att arbetet vid gymnasiet och
vuxenutbildningen idag bedrivs både förebyggande, informationsmässigt och då
behov i enskilda fall uppstår. Ett kontinuerligt arbete upplevs ge mycket bättre
resultat än enstaka insatser och arrangemang. Det är viktigt att bygga upp bra
relationer och förtroende personal och elever emellan samt att ”rätt” person ger
”rätt” information i ”rätt” tid samt har förtroendet hos ungdomarna. Ämnet
Livskunskap ingår i gymnasieskolans studieplan, där man arbetar med frågan utifrån
bland annat konkreta exempel. Samtal och information delges även elevernas
föräldrar.
Rektor Pär Allvin informerar om att arbete bedrivs på samma sätt inom grundskolan
som vid gymnasiet, med då i ämnena biologi, kemi, fysik osv. Grundskolorna har
också en trygghetsgrupp bestående av elever som har en förebyggande uppgift i
arbetet med alkohol och droger. En oro och reflektion som ges, är att både
ungdomar och deras föräldrar upplevs vara mycket drogliberala och att det råder en
tolerans av nyttjande av tobak och alkohol. Föräldrarna bör få mer information och
lära sig känna igen de symptom och kännetecken som uppstår hos enskild
individ/elev och vilka konsekvenser nyttjandet av alkohol och droger medför.
Information till föräldrar kan eventuellt vara en fråga för kommunens Folkhälsoråd.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att i och med ovanstående information, anse medborgarförslaget om arrangerande av
informationsmöten om internetdroger och kosttillskott med mera vid Orust
kommuns skolor vara besvarat.
_________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Kanslichefen
KS/2014:257
§ 95
Medfinansiering av projektet Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 § 171 att genom detta beslut uttrycka en
viljeriktning för fortsatt utveckling av Ålgårdskvarn och såg enligt följande:
”Orust kommun vill tillsammans med ideella krafter fortsätta att verka för ett
tillgängliggörande av platsen för en bredare allmänhet. Arbetet med detta har redan
påbörjats i och med byggandet av offentliga toaletter samt en upprustning av
byggnader. Orust kommun ser att Ålgårds kvarn och såg har stor potential att bidra
till att skapa en attraktiv boendemiljö på nordöstra Orust samt att främja turistnäring
som ett besöksmål på Orust. Orust kommun ställer sig bakom och önskar vara en
delaktig part i samverkan mellan ideella krafter och entreprenörer på Orust för att
möjliggöra utveckling och hållbar förvaltning av platsen i en positiv riktning”.
Orust kommun sökte därefter, tillsammans med föreningen Ålgård, om och
beviljades medel från Terra et Mare för att göra en förstudie om Ålgårds kvarn.
Syftet var att öppna upp platsen och tillgängliggöra de kulturhistoriska värdena kring
Ålgårds kvarn, att finna vägar att införliva verksamheter, t.ex. café eller
museal/pedagogisk eller konstnärlig verksamhet på platsen.
Ålgårds kvarn och såg har sedan 2010 upprustats i olika etapper. Kvarnens
bottenbjälklag har renoverats och fasaderna på byggnaderna har bytts.
Förstärkningsarbete på dammen samt byte av utskovsluckor har även utförts.
Det projektet är nu i det närmaste avslutat. Då nästa Leader-projektorganisation och
inriktning ännu inte är klar har föreningen undersökt möjligheten att bygga vidare på
förstudiens resultat i ett mindre projekt och planerar nu att ansöka om dessa medel
hos Västra Götalandsregionen. Föreningen avser att stå som huvudman för
projektet.
I skrivelse 2014-02-14 önskar föreningen att Orust kommun medfinansierar
projektet Utveckling av Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats.
Medfinansieringen skulle enligt önskemålet ske dels genom ett stöd motsvarande
hyreskostnaden under tiden 2014-07-01--2015-09-30, dels som insatser i form av
arbetstimmar från berörda kommunala funktionärer. Sagda hyra är beräknad till 43
500 kr över projekttiden och arbetsinsatsen motsvarande 6 000 kr sammanlagt.
Bo Andersson (C), Sven Olsson (MP) och Leif Apelgren (Obe) förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att gå in som medfinansiär i projektet Utveckling av Ålgård som besöksmål och
kulturell mötesplats, innebärande ett stöd till hyreskostnad om 17 400 kr 2014 samt
26 100 kr 2015 och godkänna en insats om 30 kommunala tjänstemannatimmar i
projektet, och
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att därmed också lämna föreningen tillgång till fastigheten Ålgård 1:4 med undantag
enligt skrivelse 2014-02-14 och upplåta bostadshusets nedervåning till föreningen för
angiven hyreskostnad och tidsperiod, samt
att för täckande av hyreskostnaden 2014, anvisa 17 400 kr ur kommunstyrelsens
medel till förfogande och vad avser hyreskostnaden 2015, planera in denna i
kommande årsbudget.
Bertil Olsson (S) och Anne-Marie Petersson (S) yrkar kommunstyrelsen inte ska
medfinansiera projektet Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats på grund av
den ekonomiska situationen i kommunen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons, Sven Olssons och Leif Apelgrens förslag.
Bertil Olsson och Anne-Marie Petersson reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
_________
Sven Olsson (MP) yrkar bifall till utskottets förslag.
Bertil Olsson (S) med instämmande av Ingrid Cassel (M) och Veronica Almroth (FP)
föreslår kommunstyrelsen besluta att inte medfinansiera projektet Ålgård som
besöksmål och kulturell mötesplats på grund av den ekonomiska situationen i
kommunen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
utskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för utskottets förslag.
Nej-röst för Bertil Olssons förslag.
Med 5 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Bertil Olssons
förslag.
Av omröstningsprotokollet framgår hur varje ledamot röstade.
Michael Relfsson (FPO) deltar inte i beslutet och avstår därför från att rösta.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte medfinansiera projektet Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats på
grund av den ekonomiska situationen i kommunen.
Els-Marie Ragnar (FPO), Lars-Åke Gustavsson (oberoende), Johan Stein (C), Sven
Olsson (MP) och Keith Johansson (OP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
utskottets förslag.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2014:219
§ 96
Strategisk lokalbehovsanalys 2014-2021 för Förvaltningsområde omsorg
Kommunstyrelsens ansvarsområde omsorgs lokalbehovsanalys är ett dokument som
beskriver förvaltningsområdets behov av platser och lokaler inom de olika
verksamhetsområdena. Syftet med planen är att bidra till att skapa möjligheter för en
kostnadseffektiv lokalanvändning och god lokalhushållning.
Förvaltningsområde omsorg består av äldreomsorg (vård och omsorg),
handikappomsorg, individ och familjeomsorgen där arbetsmarknadsenheten och
ensamkommande barn och unga ingår. Nämnden ansvarar för fullgörande av
kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.
Förvaltningsområde omsorg expanderar, enligt Förvaltningsområde omsorgs
skrivelse 10 februari 2014, de kommande åren och särskilt då äldreomsorg på grund
av den demografiska utvecklingen. Detta innebär utöver behovet av fler särskilda
boenden tillkommer ett ökat behov av hemtjänst varvid behovet av fler/andra
hemtjänstlokaler kommer att uppstå. Handikappomsorgen har framförallt ett behov
av översyn av befintliga bostäder utifrån dess geografiska placering, renoverings-och
moderninseringsbehov.
Då planering av bostäder för äldre och för funktionshindrade är en fråga för många
parter med olika ansvarsområden behöver alla berörda ha en samsyn för att möte
framtida utmaningar kring äldre och funktionshindrades boenden. De strategiska
utgångspunkterna bör därför diskuteras i samverkan med berörda aktörer,
samverkanspartners och intresseorganisationer.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Strategisk lokalförsörjningsplan 2014 – 2021 för Förvaltningsområde
omsorg, samt
att med hänvisning till planen ge Förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag
att inrätta en partsammansatt grupp i syfte att utreda boende för äldre- och
funktionshindrade och att gruppen lämnar förslag på olika alternativ på boenden
samt att kostnadsberäkna dessa.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Västkom
Förvaltningsområde omsorg
KS/2014:378
§ 97
Överenskommelse eHälsa - Beslut om att "påbörja processen att etablera
koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik".
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL hr nått en överenskommelse för
satsning på eHälsa i kommunerna under 2013-2015.
För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats. Tre grundkrav ska uppfyllas för
att få ta del av stimulansbidrag för 2014, för länet cirka 10 miljoner kronor. Två på
regional nivå och ett beslut som ska fattas i, citat ”för kommunen relevant nämnd
eller styrelse”.
Genom beslut i VästKoms styrelse 5 mars 2013 samt i förslag till beslut till 18 mars
2014, tillsammans med den överenskommelse som tecknats mellan VästKom och
respektive kommun i Västra Götaland, anser VästKom att rubricerad fråga är för
länet hanterad.
Socialstyrelsen säger nu i ett förhandsbesked, daterat 4 mars 2013, att de inte anser
att VästKoms styrelse kan ta detta beslut utan att varje enskild kommun i Västra
Götaland måste fatta beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad
trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik.
Beslutet innebär, enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 10 mars 2014, att
Orust kommun ska påbörja arbetet med att skapa ett koncept för ökad ”trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. Digital teknik omfattar bland
annat övergången till digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, mobilt
arbetssätt och övriga e-tjänster för trygghet, service och delkatighet. Orust kommun
ska arbeta fram en plan på hur den i framtiden vill arbeta med digital teknik för att
öka trygghet, service och delaktighet i hemmet för kommunens innevånare. Utifrån
framtagen plan ska Orust kommun göra en konsekvensbeskrivning som beskriver
vilka följder framtagen plan får för kommunen. Kommunalförbundens
eHälsosamordnare är behjälpliga i detta arbete.
Beslutet ska vidarebefordras till Sveriges Kommuner och Landsting före 31 mars
2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

Orust kommun
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att uppdra åt förvaltningen att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till
digitala trygghetslarm.
Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Paragrafen är omedelbart justerad.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2014:163
§ 98
Upphävande av Sociala omsorgsnämndens beslut 2006-03-21 § 49 om riktlinjer
för måltider som arbetsgivaren betalar inom Sociala omsorgsförvaltningen
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-03-21 § 49 att anta riktlinjer daterad 26
januari 2006 för måltider som arbetsgivaren betalar inom Social
omsorgsförvaltningen.
Med anledning av att riktlinjerna är otidsenliga finns förslag, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 24 februari 2014, att beslut 2006 om riktlinjer 2006
för måltider inom Sociala omsorgsnämnden upphävs.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2006-03-21 § 49 om riktlinjer för
måltider som arbetsgivaren betalar inom Sociala omsorgsförvaltningen.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
OKFS
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområdeschefen omsorg
Verksamhetschefen vård och omsorg
KS/2014:104
§ 99
Tillägg i Kommunstyrelsens delegeringsordning - beslutanderätt i ärenden för
köp av Hospiceplats inom Förvaltningsområde omsorg
Hospice är en vårdform för vård i livets slutskede som bedrivs enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Vårdplats på Hospice finns som ett alternativ den sista tiden i livet,
då patienten själv önskar det.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens delegeringsordning om
Hospiceplats för Orusts kommuninvånare, då kommunen inte kan erbjuda
Hospicevård i egen regi.
Utskottet för omsorg fick 2014-02-11 § 30 information och tog del av
diskussionspunkter för ansökan om Hospicevård.
Ärendet lyfts för att Orust kommun lättare ska kunna erbjuda Orusts
kommuninvånare en god palliativ vård där patientens egna önskemål finns i fokus.
Handläggningen av ansökning om Hospiceplats bör, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 21 februari 2014, vara snabb och enkel då vårdtiderna på Hospice är korta
och tiden från ansökan till erbjudande av plats är knapp. Förvaltningsområde omsorg
föreslår att det görs ett tillägg i Kommunstyrelsens delegeringsordning att
förvaltningsområdeschefen får beslutanderätt att godkänna ansökan om
Hospiceplats.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningsområdeschefen för Förvaltningsområde omsorg tillika
verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Orust kommun får beslutanderätt att
godkänna ansökan om Hospiceplats samt att som ersättare är verksamhetschefen för
vård och omsorg.
______________
Kommunstyrelsen beslutar
att till delegeringsförteckningen som nr.10.11.2 tillföra ”beslut att godkänna
hospiceplats” med förvaltningsområdeschefen för förvaltningsområde omsorg tillika
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verksamhetschef för hälso- och sjukvården som delegat och verksamhetschefen för
vård och omsorg som ersättare.
__________

Orust kommun
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
Arbetsmarknadsansvarig
KS/2014:139
§ 100
Feriepraktik för skolungdomar och Sommarlovsentreprenörer sommaren 2014
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 24 januari 2014 planerar
Arbetsmarknadsenheten att anordna feriepraktikplatser för skolungdomar 2014.
Platserna erbjuds ungdomar folkbokförda i kommunen och som går ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattar tre
veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom.
Ersättningen till ungdomarna har i flera år varit 52 kr/tim för ungdomar 16-17 år och
65 kr/tim för ungdomar 18-19 år. Ersättningsnivån bör därför höjas något.
År 2013 fanns 677 000 kronor i budget och 124 ungdomar kunde erbjudas en plats. I
befintlig budget för feriepraktik finns 576 000 kronor. Detta innebär att cirka 100
ungdomar kan erbjudas en praktikplats 2014.
I samarbete med Tjörns kommun anordnades Sommarlovsentreprenör 2013.
Extra medel för projektet, 75 000 kronor, tilldelades under våren 2013.
Arbetsmarknadsenheten utreder möjligheterna till samarbete med Tjörns kommun
även i år. För 2014 finns inga medel inom Arbetsmarknadsenhetens budgetram för
projektet. Ska projektet Sommarlovsentreprenör genomföras även 2014 behövs extra
medel.
______________
Johan Stein (C) tillstyrker förslaget men föreslår utskottet att det i förslaget göra ett
tillägg att medel tas ur Kommunstyrelsens budget för finansiering av de båda
posterna, 175 000 kronor dels för erbjudande av feriepraktikplats dels att genomföra
projektet Sommarlovsentreprenör”.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att höja ersättningsnivån för feriepraktikanter till 55 kronor/timme för ungdomar 16
– 17 år och 67 kronor/timme för ungdomar 18 och äldre
att tilldela verksamheten 100 000 kronor för att kunna erbjuda fler ungdomar en
feriepraktplats
att tilldela verksamheten 75 000 kronor för att kunna genomföra projektet
Sommarlovsentreprenörer
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att medel tas ur Kommunstyrelsens budget för finansiering av de båda posterna,
175 000 kronor dels för erbjudande av feriepraktikplats dels att genomföra projektet
Sommarlovsentreprenörer.
______________
Veronica Almroth (FP) yrkar avslag på utskottet för omsorgs förslag vad avser attsats 2-4.
Sven Olsson (MP) och Veronica Almroth yrkar bifall till utskottet för omsorgs
förslag vad avser att-sats 1.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att höja ersättningsnivån för feriepraktikanter till 55 kronor/timme för ungdomar 16
– 17 år och 67 kronor/timme för ungdomar 18 och äldre, vilket finansieras inom
befintlig ram.
___________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:22

§ 101
Ordföranden informerar
Ordföranden informerar om väg 160 och mötesplats Grohed på södra Bohusbanan.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Västra Götalandsregionen
Folkhälsosamordnaren
KS/2014:343
§ 102
Yttrande över förslag till regional folkhälsomodell
I regionfullmäktiges budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att utforma en
regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. Folkhälsokommittén fick
uppdraget att arbeta fram ett förslag och en arbetsgrupp bestående av representanter
från Folkhälsokommitténs sekretariat, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli samt
folkhälsoplanerare från kommunerna har arbetat fram förslaget till regional
folkhälsomodell.
Förslaget är av betydelse då regionen är en viktig samarbetspartner för
folkhälsofrågor och det samverkansavtal som finns mellan Orust kommun och
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän stärker det gemensamma
folkhälsoarbetet. Förslaget till ny fokhälsomodell diskuterades i Folkhälsorådet på
Orust den 7 mars 2014 och rådet ställer sig bakom förslaget.
Syftet med en regional folkhälsomodell är att förbättra organisering och samverkan
för att få ett effektivare folkhälsoarbete. Modellförslaget utgår ifrån nuvarande
ansvarsfördelning av folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen och innefattar
förslag på nya samverkansformer på politisk- och tjänstemannanivå.
I modellen beskrivs tre nivåer som har gemensamt ansvar för folkhälsoarbetet:
• Regional nivå (regionstyrelsen, folkhälsokommittén) - policyperspektiv
•

Delregional nivå (hälso- och sjukvårdsnämnderna) – beställaransvar gentemot
befolkningens behov – avtalar om gemensamma folkhälsoinsatser med
kommunerna

•

Lokal nivå (kommunerna)- genomför folkhälsoarbetet

På den regionala nivån föreslås att folkhälsokommittén även fortsättningsvis ska vara
underställd regionstyrelsen men att dess uppdrag och mandat ska tydliggöras.
Folkhälsokommittén ska fortsatt vara pådrivande i det regiongemensamma
folkhälsoarbetet och arbeta med strategisk och långsiktig utveckling inom området.
I anknytning till folkhälsokommittén finns ett sekretariat med ett 15-tal anställda.
På delregional nivå finns Hälso- och sjukvårdsnämnderna som föreslås ha ett fortsatt
uppdrag för det lokala folkhälsoarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier
och kommunernas politiska ledning föreslås ha regelbundna dialoger med
utgångspunkt från folkhälsoavtalen. I förslaget betonas också att Hälso- och
sjukvårdsnämnderna ska tydliggöra uppdraget och ta initiativ till att hälso- och
sjukvårdens utförare, exempelvis primärvården och tandvården, utvecklar det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
ska skapa strukturer för likvärdigt stöd till lokala folkhälsoplanerare. Stödet ska utgå
från lokala behov.
På lokal nivå, kommunnivå, föreslås att folkhälsoavtalen ska ha en regiongemensam
bas som kompletteras utifrån lokala behov.

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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•

Folkhälsoavtalen ska delfinansieras mellan kommun och region

•

Minst en strategisk tjänst för folkhälsoarbete ska finnas i
kommunen/stadsdelen

•

Tjänsten ska organisatoriskt vara centralt placerad i kommunen

•

Tvärsektoriellt råd eller motsvarande ska finnas i kommunen/stadsdelen

•

Verksamhetsplan ska upprättas för folkhälsoområdet

•

Uppföljning ska ha en regiongemensam bas och genomföras årligen

•

Folkhälsomedlen ska ge möjlighet till att finansiera tillfälliga tjänster vid
implementering eller liknande.

•

Regelbunden samverkan ska ske på chefsnivå mellan primärvård, tandvård
och den kommunala verksamheten. Detta kan vara i
folkhälsoråd/tvärsektoriella råd eller andra befintliga strukturer.

I modellen beskrivs även följande förändringar kring styrning och ledning internt i
regionen:
•

Regelbundna möten ska etableras mellan Folkhälsokommittén och Hälsooch sjukvårdsnämnderna.

•

Folkhälsokommittén ska ingå i Beredningen för hållbar utveckling som är en
beredning under regionstyrelsen

•

En styrgrupp för regionalt strategiskt folkhälsoarbete ska etableras på
tjänstemannanivå

Västra Götalandsregionen har skickat remiss daterad 2014-02-05 till kommunen.
Syftet är att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i Västra Götaland
anser att detta förslag på regional folkhälsomodell ökar tydligheten för samverkan
och skapar effektivare folkhälsoarbete.
Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
daterad 2014-03-14.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna tjänsteskrivelsen daterad 2014-03-14 som svar på remissen.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:244

§ 103
Anmälan av beslut fattade med stöd av Kommunstyrelsens
delegeringsordning 2014-01-30 - Förvaltningsområde omsorg februari 2014 Sekretess
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en delegeringsordning som styrelsen har antagit. Dessa beslut skall
redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen kan
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag - Sekretesshandlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap.
26 § 1.
Individ- och familjeomsorgen - Försörjningsstöd, behandlingsinsatser, familjerätt
m.m. enligt lista nr 2/2014.
Handikappomsorgen - LSS- insatser enligt lista nr 2/2014.
Vård och omsorg - Korttidsboende, dagverksamhet, bifall hjälp i hemmet, särskilt
boende, växelvård, ledsagning m.m. enligt lista nr 2/2014.
Ordförandebeslut anmäls för kännedom:
2014-02-20 – Delad avgift för serviceinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen inom
hemtjänst för makar.
2014-02-26 – Omedelbart omhändetagande enligt 6 och 3 § LVU Kommunstyrelsen.
2014-03-11 – Omplacering från HVB-hem till träningsfamilj.
2014-02-11 – Ekonomiskt bistånd till el-skuld.
2014-02-14 – Verkställighet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i
form av placering på behandlingshem.
2014-02-10 – Verkställighet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i
form av placering på HVB-hem för boende, stöd och behandling.
______________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:80

§ 104
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens utskott
Beslut fattade vid sammanträde
KSAU 2014-03-12
KSUO 2014-03-11
KSUL 2014-03-10
KSUS 2014-03-05
Ekonomi, Trafikreglering, Skolskjuts, Administrationserveringstillstånd
Delegationsbeslut enligt förteckning 2014-03-19

KS/2014:80

Personalärenden
Enligt löpnummer 286-385

KS/2014:88

Arbetsmarknadsenheten
Beslut om Överenskommelse om sysselsättning
inom jobb- och utvecklingsgarantin
Beslut om Överenskommelse om platser
för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2014:291
Ks/2014:291

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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§ 105
Anmälan om inkomna skrivelser
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Dom 2014-02-17
Förvaltningsrätten i Göteborg
(KS/2013:727)
Verksamhetsberättelse Fyrbodals kommungemensamma socialjour 2013
Uddevalla kommun
(KS/2013:261)
Granskning av kommunens fastighetsförvaltning och prissättning av
exploateringstomter
Revisorerna – Orust kommun
(KS/2014:370)
Internt
Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2013
(KS/2014:308)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:230
§ 106
Antagande av detaljplan för del av Harås 1:1
Planområdet är beläget i nordöstra Henån, mellan väg 160 och Lövåsvägen. Marken
är i äldre, gällande detaljplan dels reglerad som kvartersmark med byggförbud dels
som allmän platsmark.
Planen har tidigare varit utsänd för samråd under perioden 14 april-27 maj 2011.
Under samrådet framkom att det fanns ett missnöje över planförslaget bland ett antal
grannar till planområdet. De ansåg bland annat att det är olämpligt att förtäta
området, att närboendes möjligheter till utsikt blir lidande samt att planområdet
tidigare fungerat som en uppskattad allmänt tillgänglig plats för boende i området.
En del korrigeringar gjordes efter samrådet, bland annat sänktes byggnadens
maximalt tillåtna nockhöjd med 1,3 meter.
Det korrigerade planförslaget har varit utställt under perioden 30 maj-19 juli 2013.
De grannar som hade synpunkter under samrådet inkom med yttranden även i detta
skede. De tidigare invändningarna kvarstår. Flera av yttrandena tar också upp
bullerfrågan. Ett antal mindre korrigeringar har gjorts i planförslaget efter
utställningen. Den maximalt tillåtna nockhöjden för huvudbyggnaden har sänkts med
ytterligare 0,5 meter, jämfört med det utställda planförslaget. För att möjliggöra detta
har minsta tillåtna takvinkel sänkts till 8 grader.
En planbestämmelse har införts som reglerar att bullerplank ska uppföras längs med
tomtgräns i riktning mot väg 160. Exploatören ansvarar för att detta görs och
bekostar anläggandet. Den gemensamma tomtinfarten har justerats något, med
anledning av inkomna synpunkter. Utöver detta har ett antal genomförandefrågor
förtydligats, bland annat VA-anslutningen och breddning av vägen. I slutet av
planbeskrivningen finns en sammanställning över samtliga justeringar.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny enfamiljsbostad.
Bo Anderssons (S) förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående detaljplan, upprättad den 2013-05-13 och justerad 2014-02-05,
enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 29 §.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Bo Anderssons förslag.
_________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Kommunfullmäktige
KS/2011:230
§ 107
Godkännande av exploateringsavtal för del av Harås 1:1
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med
genomförandet av detaljplan för del av Harås 1:1.
Planområdet är beläget i nordöstra Henån, mellan väg 160 och Lövåsvägen. Marken
är i äldre, gällande detaljplan dels reglerad som kvartersmark med byggförbud dels
som allmän platsmark.
Exploatören ska stå för de kostnader som uppstår vid genomförandet av
detaljplanen.
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kommunen upprättar anslutningspunkt vid tomtgränsens sydvästra hörn.
Exploatören erlägger anslutningsavgifter enligt gällande taxa när förbindelsepunkten
är upprättad.
I samband med genomförandet av detaljplanen övertar kommunen den privata VA
anläggningen mellan allmän väg 160 till parkeringen sydväst om Harås 1:1.
Kommunen ersätter Exploatören med ett belopp om max 95 000 kr exkl. moms
efter avskrivning.
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny enfamiljsbostad.
Exploateringsavtalets syfte är att reglera ansvar och kostnadsfördelning i samband
med genomförandet av detaljplanen.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna exploateringsavtal för del av Harås 1:1, upprättat 2014-01-20.
_________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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KS/2014:123

§ 108
Utskottet för omsorg - personärenden 2014 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll § 2001.
Underlag utskottet för omsorg 2014-03-11 § 1063.
__________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen
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Exp:
Förvaltningsområde omsorg
KS/2014:254
§ 109
Plan för internkontroll inom Förvaltningsområde omsorg - Ledningens
system för intern styrning och kontroll
Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ” Nämnderna skall var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, samt att de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt” ändamålsenligt sätt.
Intern styrning och kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen och
utgör en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig
personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Intern styrning och kontroll innefattar samtliga åtgärder (kontrollaktiviter) som vidtas
för att organisationen ska kunna uppnå målen enligt ovan. Ledningen på olika nivåer
ansvarar för att det finns en god intern styrning och kontroll inom verksamhetens
olika områden som säkerställer en effektiv förvaltning och tillförlitlig drift samt tillser
att målen uppnås.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 17 februari 2014 finns förslag om
anvisningar och internkontrollplan för 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta anvisningar för den interna styrningen och kontrollen inom
Förvaltingsområde omsorg.
______________
Kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
___________

